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AHMED-i KESREVİ 

(bk. KESREVİ, Seyyid Ahmed). 

AHMED KUDSi EFENDi 

Tap başzade Şeyh Ahmed Kudsi 
(ö. 1889) 

Son devir alim ve mutasavvıfı. 

_j 

_j 

Babasının adı Mustafa'dır. Konya'nın 

Kadınhanı ilçesinde doğdu. Tahsilini 
memleketinde tamamladıktan sonra 
Mekke'ye gitti. Mekke müftüsü Seyyid 
Muhammed b. Hüseyin el-Kutbi'den fı

kıh, hadis ve tefsir, Seyyid Muhammed 
b. Ali es-SenOsi'den de hadis ve tasav
vuf dersleri aldı. Daha sonra memleke
tine dönerek Konya'ya yerleşti. Tedris 
ve irşadla meşgul oldu. Yetmiş yaşla
rında iken Konya'da vefat etti ve Mev
lana Türbesi haziresine defnedildi. 

Ahmed Kudsi Efendi. Halidiyye tari
katı şeyhlerinden Bozkırlı Memiş Efen
di'nin halifesidir. Hidayetü'l-mürtôb if 
feia 'ili'l-aşhab (İstanbul 1292) adlı Arap
ça bir eseri vardır. Muhtelif kaynaklar
dan seçilmiş nakillerden oluşan ve yir
mi fasıldan meydana gelen eser, saha
bfler hakkındaki yanlış düşünce ve de
ğerlendirmeleri tashih etmek maksa
dıyla, sahabe ile ilgili hadislerden delil
ler getirilerek yazılmış olup konuya ait 
Sünnf anlayışı ortaya koymaktadır. Hi
dayetü'l-mürtab ilk defa Elmalılı Mah
mud Bedreddin Yazır tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiş ancak bu tercü
me basılmamıştır. Eserin Mustafa Ay
yıldız tarafından yapılan tercümesi Pey
gamberimiz ve Ashabı adıyla yayım
lanmıştır (İstanbul ı 985 ). Diğer eserleri 
ise kaybolmuştur. 
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AHMED LUTFi EFENDi 

(1817-1907) 

Osmanlı vak'anüvis ve şairi. 
_j 

istanbul'da doğdu. Babası nalıncı es
nafına mensup Mehmed Ağa'dır. ilk 
tahsilinden sonra Mühendishane-i Ber
rf-i Hümayun'a girdiyse de kısa sürede 
buradan ayrılarak Amcazade Hüseyin 
Paşa Medresesi'ne devam etmeye baş
ladı: böylece ilmiye mesleğine intisap 
etmiş oldu. 1837'de huzur dersleri*nde 
bulundu ve aynı zamanda Takvimhane 
mukabeleciliğine getirildi. Ardından Sa
daret MektObi Kalemi'ne tayin edildi. 
Sadaret MektObi mümeyyizliğiyle bir
likte Farsça mütercimliği de yaptı. Ni
san 1845'te imar Meclisi seyyar kati
bi olarak Vidin ve Niş taraflarında bu
lundu. imar Meclisi'nin lağvedilmesi üze
rine istanbul'a dönerek zaptiye başkati
bi oldu. 1848'de geçici olarak vergi tah
sili için Filibe'ye gönderildi. Dokuz ay 
sonra istanbul'a dönünce tekrar Ana
dolu eyaleti teftiş katipliği ile taşraya 
çıktı. 

Ahmed Lutfi Efendi 1852-1865 yılları 
arasında Takvimhane musahhihliği, Tıb
biye Meclisi azalığı, Tıbbiye Mektebi 
Türkçe hocalığı ve Matbuat nazırlığı 

görevlerinde bulundu. Bu sırada istan
bul'da yapılan nüfus sayımına katılarak 
Boğaziçi'nde Yeniköy'den Kilyos'a kadar 
uzanan sahanın tahririni yaptı. Meclis-i 
Maarif azası iken 1866'da vak'anüvisli-
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ğe getirildi. Bir süre sonra kendisine 
istanbul kadılığı payesi, ardından Ana
dolu kazaskerliği payesi verildi. 15 Ocak 
1888'de Rumeli kazaskeri oldu. Normal 
hizmet süresini (müddet-i örfiyye) ta
mamladıktan sonra ŞOra-yı Devlet aza
lığı ile birlikte vak'anüvislik hizmetini 
de sürdürdü. 18 Mart 1907'de vefat et
ti. Kabri Aksaray'da Sofular Camii ha
ziresindedir. Osmanlı vak'anüvisleri ara
sında bu görevde en çok kalan Ahmed 
Lutfi Efendi. Arap ve Fars edebiyatma 
da vakıf olup Mevlevi tarikatına men
suptu. 

Eserleri. Ahmed Lutfi Efendi'nin en 
önemli eseri, Tarih-i Cevdet'e zeyl ola
rak yazdığı tarihidir. Eserde 1241-1296 
( 1825-1879) yılları arasında cereyan 
eden · olaylar anlatılmaktadır. Lu tti Ta
rihi adıyla şöhret bulan eser, Takvim-i 
Vekayi' ve bazı resmi belgelerden isti
fade edilerek sade ve resmi bir üslupla 
kaleme alınmıştır. Eserin yurt içi ve 
yurt dışındaki çeşitli kütüphanelerde 
yazma nüshaları vardır. Müellif eserinin 
on beş cildini ll. Abdülhamid'e takdim 
etmiş, bunlardan ancak ilk yedi cildini 
yayımlayabilmiştir (1290-1306) VIII. cilt 
halefi Abdurrahman Şeref tarafından 

bazı ilavelerle ( 1328). IX. X. Xl ve XII. 
ciltler ise Münir Aktepe tarafından neş
redilmiştir (İstanbul ı 984; Ankara ı 988; 
Ankara ı 989). XIII. (İ Ü Ktp , TY, nr. 48 I 2), 

XIV. (TIK Ktp ., nr. Y 53ı / 6) ve XV. (TIK 
Ktp., nr. Y 53ı / 7) ciltler yazma halinde
dir. XVI. cilt ise eksik ve müsvedde ha- . 
linde olup· Arkeoloji Müzesi Kütüphane
si'nde (nr. ı 346) bulunmaktadır. 

Ahmed Lutfi Efendi'nin şiirleriyle şiir 
formunda bazı tarihi bilgileri ihtiva 
eden eseri, Divançe-i Vak'anüvis Ah
med Lutfi adıyla yayımlanmıştır (İstan
bul I 302) . Müellif ayrıca Ta climü'l-mü
te cal/im. isimli eseri bazı ilaveler yapa
rak Tefhimü'l-muallim adıyla Türkçe'
ye çevirmiş ve Asım Efendi tarafından 
Arapça'dan Türkçeye tercüme edilen 
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